
 
 

 
 
    

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าทํางาน   
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ในตําแหน่งอาจารย์ประจําหลักสูตร  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จํานวน  ๑  อัตรา ดังน้ี 

๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบแข่งขันบุคคลเข้าทํางาน ตําแหน่งอาจารย์ โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับตําแหน่ง คุณวุฒิและ สาขาวิชาที่จะทําการสอบคัดเลือกปรากฏในรายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  
       ๒.๑ ผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑.๑ เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ ทางการเมือง 
   ๒.๑.๒ เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
หรือเป็นโรคท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ.อ.   

  ๒.๑.๓ เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ข้อบังคับน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
   ๒.๑.๔ เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
   ๒.๑.๕ เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   ๒.๑.๖ เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๒.๑.๗ เคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   ๒.๑.๘ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๒.๑.๙ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามข้อบังคับนี้
หรือกฎหมายอ่ืน 
   ๒ .๑ .๑๐ เป็นผู้ เคยทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
       ๒.๑.๑๑ ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี บริบูรณ์     
                         ๒.๒ เป็นผู้ท่ีผ่านเกณฑ์มาตรฐานความสามารถทางด้านภาษาสําหรับอาจารย์ใหม่ ดังต่อไปน้ี 
   ๒.๒.๑ URU test   ในระดับ (level) ๓ 
    ๒.๒.๒ TOEFL (Paper Based)   คะแนนไม่น้อยกว่า ๔๕๐ คะแนน หรือ 
    ๒.๒.๓ TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า   ๕๐  คะแนน หรือ 
    ๒.๒.๔ IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า     ๕ คะแนน หรือ 
    ๒.๒.๕ TOEIC    คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐  คะแนน หรือ 
    ๒.๒.๖ CU-TEP    คะแนนไม่น้อยกว่า   ๕๐ คะแนน 
 ๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  



๒ 
 

๓. วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผู้ป ระสงค์ จะสมัคร  ซ้ื อ ใบส มัครและ ย่ืน ใบส มัครได้ที่ กองบริห ารงานบุคคล                 
ช้ัน ๖ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ต้ังแต่ วันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง
วันท่ี  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ต้ังแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.  (เว้นวันหยุดราชการ)                                              

๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนํามาประกอบการยื่นใบสมัคร 
๔.๑  ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์ 
๔.๒  สําเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถาบันการศึกษาออกให้โดยอาศัย

อํานาจของกฎหมาย และแสดงว่าได้รับการอนุมัติการให้ปริญญาจากสภาของสถาบัน      
          ๔.๓  สําเนาใบรายงานผลการศึกษา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก 

๔.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน 
๔.๕  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน   
๔.๖  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 
๔.๗  ถ้าเป็นผู้สมัครชาย สําเนาหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

การเกณฑ์ทหาร   
๔.๘ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา และถ่ายคร้ังเดียวกัน  ขนาด ๑ น้ิว  จํานวน  

๓  รูปหลักฐานท่ีผู้สมัครจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ ทุกรายการให้มีฉบับจริงและเอกสารสําเนาถูกต้องรับรอง
ความถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ 

  ๕.  การยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก 
๕.๑ ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียด   

ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 
๕.๒ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
๕.๓ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ    

การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร         

๖.  ค่าธรรมเนียมในการสอบคัดเลือก 
    ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบตามตําแหน่งท่ีประสงค์จะสมัครสอบ
คัดเลือกในอัตราตําแหน่งอาจารย์  คนละ ๑๐๐ บาท  

  ๗.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  
    มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๐  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ช้ัน ๑  อาคารภูมิราชภัฏ  หรือ http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel    
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบความรู้ความสามารถท่ัวไป/สาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษ 
 

วันสอบคัดเลือก ภาคความรู้ เวลา 

๒๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๐๘.๓๐ น.  – ๑๐.๐๐ น. 
ความรู้ความสามารถทางสาขาวิชาเอก ๑๐.๐๐ น. –  ๑๒.๐๐ น. 
สอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ๑๓.๓๐ น. –  ๑๕.๓๐ น. 



๓ 
 

   
  ๙ .  การประกาศรายช่ื อผู้ ผ่ านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ ความสามารถทั่ วไป /                 
ทางสาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถ
ทั่วไป/ทางสาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และให้ผู้ผ่านการทดสอบภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป/ทางสาขาวิชาเอก และภาษาอังกฤษ เข้าทดสอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) และสอบ
สัมภาษณ์ ในวันท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ดังน้ี 

๙.๑  วัน เวลา สอบปฏิบัติ (ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์ 
 

วันสอบคัดเลือก รายการ เวลา 
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สอบปฏิบัติ(ทดลองสอน) และสอบสัมภาษณ์ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 หมายเหตุ     ให้ผู้เข้าสอบทดลองสอน เตรียมเร่ืองที่จะสอนให้เกี่ยวข้องกับวิชาเอกท่ีจะสอบสอน              
                          โดยใช้เวลาประมาณ   ๑๕ – ๒๐ นาที  
              
         ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน   
  ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องมีผลคะแนนของแต่ละภาคไม่ตํ่ากว่า ร้อยละ ๕๐          
และได้คะแนนรวมกันทุกภาคจะต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านการสอบคัดเลือก 
 
  ๑๑.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐        
ณ  บ อ ร์ ด ป ระ ช าสั ม พั น ธ์ ช้ั น  ๑  อ าค ารภู มิ ร าช ภั ฏ  ม ห า วิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ์ ห รื อ 
http://uttaradit.uru.ac.th/~personnel  โดยจะประกาศเรียงลําดับท่ีจากผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกท่ีได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย  โดยแยกตามคุณวุฒิ สาขาวิชาและหรือวิชาเอก  ในกรณีท่ีมีผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนน
รวมเท่ากันให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทางสาขา วิชาเอกมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับ  
ท่ีสูงกว่า และถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้เข้าสอบคัดเลือกที่ได้คะแนนทดลองสอนมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับที่สูงกว่า  
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีสอบคัดเลือก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ ๑. การใช้ภาษาไทย 

๒. คณิตศาสตร์ 
๓. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง 
๔. สารสนเทศ 
๕. จิตวิทยา และมนุษยสัมพันธ์ 
๖. ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
๗. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 

 



๔ 
 

๑๒. การบรรจุ แต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได ้
๑๒.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ 
๑๒.๒ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ใช้ประกอบการบรรจุและแต่งต้ังจะต้องผ่าน

การพิจารณาจากผู้มีอํานาจอย่างช้า ในวันสุดท้ายของการรับสมัครคัดเลือก จึงจะถือว่าเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย  และถ้าหากไม่สมบูรณ์ถูกต้องจะถือว่าหมดสิทธ์ิในการบรรจุเข้าปฏิบัติงานใน
ตําแหน่งท่ีสอบคัดเลือกได้ครั้งน้ี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๒.๓  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งท่ีประกาศสอบคัดเลือก หาก
ผู้สอบคัดเลือกได้รายใด มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา
บรรจุเข้าทํางานโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๒.๔  การบรรจุแต่งต้ังครั้งแรกจะยึดถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เป็นหนังสือ 
เรียกตัวมีสิทธ์ิได้รับการบรรจุครั้งแรกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครสอบแข่งขันท่ีต้อง รับทราบประกาศ
ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

๑๒.๕  ผู้สมัครสอบคัดเลือกท่ีมีคุณวุฒิสูงกว่าประกาศ แต่นําคุณวุฒิตํ่ามาสมัครสอบ     
เม่ือสอบแข่งขันได้และได้รับการบรรจุและแต่งต้ังแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงนิเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 

๑๒ .๖  กําหนดการรายงานตัวผู้ สอบคัดเลือกได้ ใน วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐                 
ณ กองบริหารงานบุคคล ช้ัน ๖  อาคารภูมิราชภัฏ และเข้าปฏิบัติงานใน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 

  
  ๑๓. การยกเลิกการขึ้นบัญชี 

๑๓.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเม่ือมีกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
 - ผู้น้ันได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานไปแล้ว 
 - ผู้น้ันได้ขอสละสิทธ์ิการขอเข้าปฏิบัติงาน 
 - ผู้น้ันไม่สามารถมารายงานตัวเพ่ือรับการบรรจุและแต่งต้ังเข้าปฏิบัติงานตามกําหนดเวลา 
 -  ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามกําหนดเวลาท่ีจะบรรจุและเข้าปฏิบัติงานได้ในตําแหน่งท่ีสอบได้ 
๑๓.๒ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือก

ได้แต่ถ้ามีการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ครั้งก่อนในคุณวุฒิและหรือสาขา
วิชาเอก ท่ีซํ้ากันเป็นอันยกเลิก 

 
  ๑๔. ระเบียบและข้อปฏิบัติเก่ียวกับการสอบ 

๑๔.๑ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
๑๔ .๒ ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องนําบัตรประจําตัวสอบคัดเลือกไปในวันทดสอบ      

และต้องวางบัตรประจําตัวสอบไว้บนโต๊ะขณะท่ีทําการทดสอบ หากผู้ใดไม่มีบัตรประจําตัวทดสอบกรรมการกํากับ
ห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นท่ีแน่ชัดแล้ว  จึงอนุญาตให้เข้ารับ
การทดสอบได้ 

๑๔.๓ ผู้เข้าทดสอบต้องไปถึงสถานท่ีทดสอบก่อนเริ่มทดสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลา
สอบ เข้า ห้องสอบหลังจากเวลาลงมือทดสอบแล้วไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ 

๑๔.๔ ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องเช่ือฟังคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการกํากับการสอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการทดสอบโดยเคร่งครัด 

๑๔.๕ ผู้เข้าทดสอบผู้ใดทดสอบเสร็จก่อนผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องทดสอบและไม่    
กระทําการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังทดสอบอยู่ แต่ท้ังนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบ ก่อนเวลา   
๒๐ นาที หลังจากเริ่มทดสอบไม่ได้ 



๕ 
 

๑๔.๖ หากผู้เข้าสอบคัดเลือกมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน
ให้รีบแจ้งต่อกรรมการคุมสอบ หรือประธานสนามสอบในทันทีเพ่ือจะได้พิจารณาดําเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสม 
การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา 

๑๔.๗  หากผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบทุกภาค 
๑๔ .๘  ผู้ เข้าสอบคัดเลือกต้องนําปากกา ดินสอ ยางลบ และอุปกรณ์ อ่ืน ๆ ไปเอง         

ส่วนกระดาษเขียนตอบ หน่วยทดสอบจะจัดให้ และห้ามนําข้อสอบออกนอกห้องทดสอบโดยเด็ดขาด 
   
  ๑๕.  เงินเดือนและสวัสดิการ 

๑๕.๑  เม่ือได้รับการบรรจุผู้สมัครจะได้รับอัตราเงินเดือนตามวุฒิของผู้สมัคร              
    
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                   
          
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
                                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์       
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

บัญชีรายช่ือคุณวุฒิ และสาขาวิชาท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือก 
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

ท่ี หน่วยงาน สาขาวิชา/วิชาเอก อัตราเงินเดือน 
จํานวน
อัตรา 

๑ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ป.เอก  ๒๗,๖๐๐.- 
 

ป.โท  ๒๑,๐๕๐.- 

๑ 

 
 

บัญชีแสดงคุณสมบัตขิองผูส้มัครเข้าสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ  
สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
ท่ี ตําแหน่ง/หนว่ยงาน คุณสมบัติประจําตําแหน่ง 
๑  อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
  สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ (โดยรับเฉพาะการเรียนแผน (ก)          
  ในการทําวิทยานิพนธ์) หรือ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก คุณวุฒิ 
  ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปะและการออกแบบ 
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากโปรแกรมการศึกษาที่มีวิทยานิพนธ์ และมี   
  ประสบการด้านการสอนจะรับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีผลงานทางวิชาการ ตามเกณฑ์ของ กพอ. ไม่เกิน ๕ ปีย้อนหลัง 
- มีการแสดงผลงาน หรือได้รับรางวัลทางด้านทัศนศิลป์และการออกแบบ 
  ที่เก่ียวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
- ต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาตรีไม่ตํ่ากว่า ๒.๕๐ 
- ต้องมีผลการเรียนระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกไม่ตํ่ากว่า ๓.๒๕ 

 


